
Regulamin Konkursu pod hasłem: „Myślę pozytywnie, tworzę kreatywnie” 

pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego. 

 
1. Organizatorzy:  

Organizatorem Konkursu pn. „Myślę pozytywnie, tworzę kreatywnie” jest: 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy, 

Stowarzyszenie ABI przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Damnicy i 

Ireneusz Borkowski.  

2. Uczestnicy konkursu  

Konkurs  kierowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Słupskiego i miasta Słupsk, 

zarówno do dzieci jak i do dorosłych, do grup (np. klasa, szkoła) jak i do osób 

indywidualnych. 

3. Cel konkursu  

Celem konkursu jest uświadomienie ludziom niekorzystnego wpływu odpadów na 

środowisko przyrodnicze, kształtowanie postaw proekologicznych. Poprzez udział w 

konkursie pragniemy zachęcić wszystkich do zgłębienia zasad recyklingu. Chcemy pokazać, 

że można zrobić coś z niczego i w prosty sposób chronić środowisko.  

4. Tematyka konkursu  

Konkurs ten będzie polegał na wykonaniu pracy z różnego rodzaju odpadów m.in. butelek 

plastikowych, sznurka, puszek, zużytych mebli itp. Może to być np. drugie życie mebli, 

biżuterii, doniczek z odpadów lub sprzęty, które mogą się jeszcze przydać człowiekowi. 

Prace muszą być zgodne z tematem, czyli muszą przedstawiać „drugie życie” odpadów.  

5. Forma prac  

Wykonaną pracę  zleży złożyć wraz z opisem jego przeznaczenia oraz materiałów zużytych 

do jego wykonania. Mile widziane zdjęcia z poszczególnych etapów wykonywanej pracy. 

6. Ocena prac  

Oceniana będzie przede wszystkim oryginalność i użyteczność „dzieła”, estetyka jego 

wykonania, odpady z których zostały wykonane oraz potencjalna długowieczność jego 

użytkowania.  

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna I, II i III nagrodę oraz 5 

wyróżnień.  

7. Termin i miejsce składania prac  

Pracę należy złożyć w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy,              

ul. J.Korczaka 1, 76-231 Damnica. Zgłoszenie pracy musi zawierać wyraźny opis: 



 a) imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła (nr i adres);  

b) dane kontaktowe (nr tel.; adres e-mail);  

c) imię i nazwisko nauczyciela opiekuna – jeżeli jest;  

d) dołączone oświadczenie o przystąpieniu do konkursu  

Termin nadsyłania prac: 05 czerwca  2022r.  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 czerwca  2022r. w SOSW w 

Damnicy podczas wydarzenia:  Warsztaty recyklingu – Damnica 2022.  

Tam odbędzie się również wystawa wybranych prac. Z uwagi na możliwy bardzo szeroki 

odzew Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania naboru prac konkursowych. O 

przyjmowaniu prac decyduje kolejność wpływu.  

9 Dodatkowe informacje. 

Udział w konkursie i złożenie prac konkursowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się z 

treścią regulaminu konkursu. Tym samym uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem 

złożonych prac konkursowych i udziela nieodpłatnie zgody na wykorzystywanie przez SOSW 

w Damnicy częściowo lub w całości prac konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo 

do wykorzystania zdjęć zarówno przekazanych przez uczestników, jak i wykonanych 

uczestnikom konkursu podczas wydarzenia.  

 

Wszelkich innych informacji udziela Pani Katarzyna Iwanik- Syrek; Pan Ireneusz Borkowski.  

Kontakt: tel: (059)  8113069 e-mail: oswdamnica@wp.pl 


